
  

  

 
 

 
  

 

  

  

  

 

  

  

 
 

  

  

  

  

  

  

Program

Středy

Podvečerní program  |  18:30 
s pořadem Buňka! Buňka! Buňka!

  90 minut  |    digitální planetárium

Večerní pozorování  |  20:30
  60 minut  |    hvězdárna

Pátky

Podvečerní program  |  18:30
s pořadem Příběh života

  90 minut  |    digitální planetárium

Večerní pozorování  |  20:30 
  60 minut  |    hvězdárna

Soboty

Pozorování Slunce  |  14:00
  50 minut  |    hvězdárna

Lucie a tajemství padajících hvězd  |  15:00
pořad vhodný pro diváky od 5 let

  90 minut  |    digitální planetárium a hvězdárna

Podvečerní program  |  19:00
s pořadem Cesta ke hvězdám

  90 minut  |    digitální planetárium

Večerní pozorování  |  21:00
  60 minut  |    hvězdárna

Mimořádný program 6. 3.

Polaris  |  15:00
pořad vhodný pro diváky od 5 let

  90 minut  |    digitální planetárium a hvězdárna

Kosmické události

březen 2020

Merkur  nepozorovatelný 
Venuše  večer vysoko na západě
Mars  ráno nad jihovýchodním obzorem
Jupiter  ráno nad jihovýchodním obzorem
Saturn  ráno nízko nad jihovýchodním obzorem 
Uran  večer na západě 
Neptun  nepozorovatelný

02. 03. 16 h  Měsíc v konjunkci s α Tau (Aldebaran 2,78° jižně)

02. 03. 21 h  Měsíc v první čtvrti (20:57)

08. 03. 10 h  Měsíc v konjunkci s α Leo (Regulus 2,85° jižně)

08. 03. 13 h  Neptun v konjunkci se Sluncem

08. 03. 21 h  Venuše v konjunkci s Uranem (Venuše 2,21° severně)

09. 03. 19 h  Měsíc v úplňku (18:48)

16. 03. 11 h  Měsíc v poslední čtvrti (10:34)

18. 03. 11 h  Měsíc v konjunkci s Marsem (Mars 1,5° severně; Měsíc,  

 Mars, Jupiter a Saturn 18. a 19. 3. ráno)

18. 03. 13 h  Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Jupiter 2,2° severně)

19. 03. 01 h  Měsíc v konjunkci se Saturnem (Saturn 2,7° severně);

20. 03. 05 h  jarní rovnodennost (4:50); začátek astronomického   

 jara

20. 03. 13 h  Mars v konjunkci s Jupiterem (Mars 0,71° jižně; Mars,   

 Jupiter a Saturn + trpasličí planeta Pluto ráno)

21. 03. 22 h  Měsíc v konjunkci s Merkurem (Merkur 3,9° severně)

23. 03. 06 h  Mars v konjunkci s trpasličí planetou (134 340)

 Pluto (Pluto 48” severně)

24. 03. 03 h  Merkur v největší západní elongaci (28° od Slunce)

24. 03. 10 h  Měsíc v novu (10:27)

24. 03. 23 h  Venuše v největší východní elongaci (46° od Slunce)

28. 03. 16 h  Měsíc v konjunkci s Venuší (Venuše 6,9° severně)

31. 03. 20 h   Mars v konjunkci se Saturnem (Mars 0,91° jižně)

Časové údaje jsou uvedené v SEČ.
Zdroj: Rozehnal, J. aj. Hvězdářská ročenka 2020, HaP Praha, 2019

Přednášky     digitální planetárium

Cesta na Měsíc, která se nepovedla  |  7. 3. v 17:00
přednáší: Ing. Tomáš Přibyl

Vznik primordiálního života?  |  14. 3. v 17:00
přednáší: prof. RNDr. Svatopluk Civiš CSc.

Od šupin k peří |  21. 3. v 17:00
přednáší: Mgr. Vladimír Socha – HPHK

HOUSTONE, MÁME PROBLÉM! |  28. 3. v 17:00
přednáší: Milan Halousek – Česká kosmická kancelář

Výstavy     hvězdárna a digitální planetárium

v pracovních dnech 9-12 a 13-15 h a při programech,
které se konají na hvězdárně

Prvorepublikové spolky pohledem 
Astronomické společnosti v Hradci Králové
Autoři: Pavel Kabrhel a Martin Cholasta

Světelné znečištění
Autoři: Radka Pavlíková a Pavel Kabrhel

50. výročí přistání člověka na Měsíci
Výstava je přístupná v rámci programů probíhajících v prostoru  
digitálního planetária. Autoři: Svaz českých filatelistů, JéTé Pádlo  
2019, Renata Zemanová

Papírové modely kosmické techniky
Papírové modely Petra Baldy a Miloše Drábka. Výstava je přístupná  
v rámci programů probíhajících v prostoru digitálního planetária.

Upozorňujeme, že z bezpečnostních důvodů není možné  
vstupovat do sálu digitálního planetária po začátku programu.

Změna programu vyhrazena.
Vstupné 30 až 90 Kč dle druhu programu a věku návštěvníka.

  

  

 
 

 
  

 

  

  

  

Kosmické události

únor 2020

Merkur v první polovině měsíce večer nad západo-jihozápadním   
 obzorem
Venuše  večer vysoko nad jihozápadním obzorem
Mars  ráno nad jihovýchodním obzorem
Jupiter  ráno nízko nad jihovýchodním obzorem
Saturn  nepozorovatelný
Uran  v první polovině noci
Neptun  počátkem měsíce večer nad západním obzorem

02. 02. 03 h  Měsíc v první čtvrti (2:41) 
04. 02. 08 h  Měsíc v konjunkci s α Tau (Aldebaran 2,21° jižně;   
  Měsíc u Aldebaranu 3. a 4. 2. večer) 
07. 02. 14 h  Měsíc v konjunkci s β Gem (Pollux 6,12° severně;   
  Měsíc u Polluxu 7. 2. večer) 
09. 02. 09 h  Měsíc v úplňku (8:32) 
09. 02. 22 h  Měsíc v konjunkci s α Leo (Regulus 3,30° jižně) 
10. 02. 14 h  Merkur v největší východní elongaci (18° od Slunce) 
10. 02. 21 h  Měsíc v přízemí (360 448 km)  
13. 02. 12 h  Měsíc v konjunkci s α Vir (Spica 6,62° jižně; 
  Měsíc u Spiky 13. a 14. 2. ráno) 
15. 02. 23 h  Měsíc v poslední čtvrti (23:17) 
16. 02. 21 h  Měsíc v konjunkci s α Sco (Antares 6,65° jižně; 
  Měsíc u Antaru 17. 2. ráno) 
18. 02. 15 h  Měsíc v konjunkci s Marsem (Mars 0,1° jižně; 
  zákryt ve dne pod obzorem) 
19. 02. 21 h  Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Jupiter 1,3° severně) 
20. 02. 17 h  Měsíc v konjunkci se Saturnem (Saturn 2,3° severně) 
23. 02. 17 h  Měsíc v novu (16:32) 
26.02. 03 h  Merkur v dolní konjunkci se Sluncem 
26.02. 13 h  Měsíc v odzemí (406 300 km) 
27.02. 20 h  Měsíc v konjunkci s Venuší (Venuše 6,2° severně)

Časové údaje jsou uvedené v SEČ.
Zdroj: Rozehnal, J. aj. Hvězdářská ročenka 2020, HaP Praha, 2019

Přednášky    digitální planetárium

Fyzika a astronomie 2018 až 2019 - II  |  1. 2. v 17:00
přednáší: Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. 

Na Eneldu Nepálem  |  8. 2. v 17:00
přednáší: František Nykl  

Co musí zvládnout kosmonaut  |  15. 2. v 17:00   
přednáší: Ing. Julius Cacka   

Jaké je Slunce?  |  22. 2. v 17:00
přednáší: doc. Mgr. Michal Švanda, Ph. D.  

Jak vznikl Měsíc?  |  29. 2. v 17:00
přednáší: Mgr. Pavel Gabzdyl

Výstavy    hvězdárna

v pracovních dnech 9 – 12 a 13 – 15 h 
a při programech, které se konají na hvězdárně

Prvorepublikové spolky pohledem 
Astronomické společnosti v Hradci Králové
Autoři: Pavel Kabrhel a Martin Cholasta 

Světelné znečištění
Autoři: Radka Pavlíková a Pavel Kabrhel

50. výročí přistání člověka na Měsíci
Výstava je přístupná v rámci programů probíhajících v prostoru 
digitálního planetária. 
Autoři: Svaz českých latelistů, JéTé Pádlo 2019, Renata Zemanová

Papírové modely kosmické techniky
Papírové modely Petra Baldy a Miloše Drábka. Výstava je přístupná 
v rámci programů probíhajících v prostoru digitálního planetária.

Upozorňujeme, že z bezpečnostních důvodů není možné 
vstupovat do sálu digitálního planetária po začátku programu.

Změna programu vyhrazena.
Vstupné 30 až 90 Kč dle druhu programu a věku návštěvníka.

Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové
Zámeček 456/30, 50008 Hradec Králové
 +420 495 264 087   +420 495 270 959

  +420 737 456 777     astrohk@astrohk.cz
www.astrohk.cz

Program

středy

Podvečerní program  |  18:30
s pořadem Cesta ke hvězdám
Královéhradecká premiéra lmu

  90 minut  |    digitální planetárium

Večerní pozorování  |  20:30
  60 minut  |    hvězdárna

pátky

Podvečerní program  |  18:30
s pořadem Dynamická Země 

  90 minut  |    digitální planetárium

Večerní pozorování  |  20:30 
  60 minut  |    hvězdárna

soboty

Pozorování Slunce  |  14:00
  50 minut  |    hvězdárna

Lucie a tajemství padajících hvězd  |  15:00
pořad vhodný pro diváky od 5 let

  90 minut  |    digitální planetárium a hvězdárna

Podvečerní program  |  19:00
s pořadem Cesta ke hvězdám
Královéhradecká premiéra lmu

  90 minut  |    digitální planetárium

Večerní pozorování  |  21:00
  60 minut  |    hvězdárna

Mimořádný program  7. 2. 

Prapodivná pohádka  |  16:30 
pořad vhodný pro diváky od 3 let
Divadelní představení souboru EMBETE. Po představení budou pro 
děti připraveny tvořivé dílničky. 

  60 minut (včetně tvořivé dílničky)  |    hvězdárna

Pro skupiny minimálně 20 osob nabízíme  
možnost realizace programu v odpoledních  
a večerních hodinách v pracovních dnech  
v době mimo pravidelné programy pro  
veřejnost. Více informací:      495 264 087

  

  

 
 

 
  

 

  

  

  

Kosmické události

únor 2020

Merkur v první polovině měsíce večer nad západo-jihozápadním   
 obzorem
Venuše  večer vysoko nad jihozápadním obzorem
Mars  ráno nad jihovýchodním obzorem
Jupiter  ráno nízko nad jihovýchodním obzorem
Saturn  nepozorovatelný
Uran  v první polovině noci
Neptun  počátkem měsíce večer nad západním obzorem

02. 02. 03 h  Měsíc v první čtvrti (2:41) 
04. 02. 08 h  Měsíc v konjunkci s α Tau (Aldebaran 2,21° jižně;   
  Měsíc u Aldebaranu 3. a 4. 2. večer) 
07. 02. 14 h  Měsíc v konjunkci s β Gem (Pollux 6,12° severně;   
  Měsíc u Polluxu 7. 2. večer) 
09. 02. 09 h  Měsíc v úplňku (8:32) 
09. 02. 22 h  Měsíc v konjunkci s α Leo (Regulus 3,30° jižně) 
10. 02. 14 h  Merkur v největší východní elongaci (18° od Slunce) 
10. 02. 21 h  Měsíc v přízemí (360 448 km)  
13. 02. 12 h  Měsíc v konjunkci s α Vir (Spica 6,62° jižně; 
  Měsíc u Spiky 13. a 14. 2. ráno) 
15. 02. 23 h  Měsíc v poslední čtvrti (23:17) 
16. 02. 21 h  Měsíc v konjunkci s α Sco (Antares 6,65° jižně; 
  Měsíc u Antaru 17. 2. ráno) 
18. 02. 15 h  Měsíc v konjunkci s Marsem (Mars 0,1° jižně; 
  zákryt ve dne pod obzorem) 
19. 02. 21 h  Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Jupiter 1,3° severně) 
20. 02. 17 h  Měsíc v konjunkci se Saturnem (Saturn 2,3° severně) 
23. 02. 17 h  Měsíc v novu (16:32) 
26.02. 03 h  Merkur v dolní konjunkci se Sluncem 
26.02. 13 h  Měsíc v odzemí (406 300 km) 
27.02. 20 h  Měsíc v konjunkci s Venuší (Venuše 6,2° severně)

Časové údaje jsou uvedené v SEČ.
Zdroj: Rozehnal, J. aj. Hvězdářská ročenka 2020, HaP Praha, 2019

Přednášky    digitální planetárium

Fyzika a astronomie 2018 až 2019 - II  |  1. 2. v 17:00
přednáší: Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. 

Na Eneldu Nepálem  |  8. 2. v 17:00
přednáší: František Nykl  

Co musí zvládnout kosmonaut  |  15. 2. v 17:00   
přednáší: Ing. Julius Cacka   

Jaké je Slunce?  |  22. 2. v 17:00
přednáší: doc. Mgr. Michal Švanda, Ph. D.  

Jak vznikl Měsíc?  |  29. 2. v 17:00
přednáší: Mgr. Pavel Gabzdyl

Výstavy    hvězdárna

v pracovních dnech 9 – 12 a 13 – 15 h 
a při programech, které se konají na hvězdárně

Prvorepublikové spolky pohledem 
Astronomické společnosti v Hradci Králové
Autoři: Pavel Kabrhel a Martin Cholasta 

Světelné znečištění
Autoři: Radka Pavlíková a Pavel Kabrhel

50. výročí přistání člověka na Měsíci
Výstava je přístupná v rámci programů probíhajících v prostoru 
digitálního planetária. 
Autoři: Svaz českých latelistů, JéTé Pádlo 2019, Renata Zemanová

Papírové modely kosmické techniky
Papírové modely Petra Baldy a Miloše Drábka. Výstava je přístupná 
v rámci programů probíhajících v prostoru digitálního planetária.

Upozorňujeme, že z bezpečnostních důvodů není možné 
vstupovat do sálu digitálního planetária po začátku programu.

Změna programu vyhrazena.
Vstupné 30 až 90 Kč dle druhu programu a věku návštěvníka.

Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové
Zámeček 456/30, 50008 Hradec Králové
 +420 495 264 087   +420 495 270 959

  +420 737 456 777     astrohk@astrohk.cz
www.astrohk.cz

Program

středy

Podvečerní program  |  18:30
s pořadem Cesta ke hvězdám
Královéhradecká premiéra lmu

  90 minut  |    digitální planetárium

Večerní pozorování  |  20:30
  60 minut  |    hvězdárna

pátky

Podvečerní program  |  18:30
s pořadem Dynamická Země 

  90 minut  |    digitální planetárium

Večerní pozorování  |  20:30 
  60 minut  |    hvězdárna

soboty

Pozorování Slunce  |  14:00
  50 minut  |    hvězdárna

Lucie a tajemství padajících hvězd  |  15:00
pořad vhodný pro diváky od 5 let

  90 minut  |    digitální planetárium a hvězdárna

Podvečerní program  |  19:00
s pořadem Cesta ke hvězdám
Královéhradecká premiéra lmu

  90 minut  |    digitální planetárium

Večerní pozorování  |  21:00
  60 minut  |    hvězdárna

Mimořádný program  7. 2. 

Prapodivná pohádka  |  16:30 
pořad vhodný pro diváky od 3 let
Divadelní představení souboru EMBETE. Po představení budou pro 
děti připraveny tvořivé dílničky. 

  60 minut (včetně tvořivé dílničky)  |    hvězdárna

Pro skupiny minimálně 20 osob nabízíme  
možnost realizace programu v odpoledních  
a večerních hodinách v pracovních dnech  
v době mimo pravidelné programy pro  
veřejnost. Více informací:      495 264 087



Fyzika a astronomie 2018 až 2019 - II

Přednáška se zam ěř í na nejzajíma-
vější události z posledních let, nap ří-
klad: Ve stínu černé díry (první foto-
gra�e), Edwin Hubble nebyl první, 
Square Kilometer Array jede na plné 
obrátky, Stavba vesmírného interfe-
rometru LISA za číná,  Zemský mag-
netický pól zb ěsile prchá do Ruska, 

Kosmická rychlostní sí ť aneb nové velkorozm ěrové mapy vesmíru 
nebo Na lovu prvních hv ězd.

                                                                                Petr Kulhánek

Prapodivná pohádka

Divadelní p ředstavení souboru 
EMBETE. Prapodivná pohádka 
je setkání n ěkolika pohádko-
vých postav, které byste po-
hromad ě možná ne čekali. By-
tosti bojují nejen s jejich 
tradi čními soky z p říběhů, ale 
také s pravidly a realitou po-
hádkového sv ěta, která n ěko-
mu m ůže p řipadat až absurd-
ní. Po p ředstavení budou pro d ěti p řipraveny tvo řivé dílni čky.

Na En � eldu Nepálem

“Dva nezlomní muži, dv ě 
jejich lepší polovi čky, t ři 
týdny dovolené a 1 200 km 
v sedle dvou rozhrkaných 
motocykl ů. Jak si na míst ě 
obstarat motorku, kolik 
toho Royal En �eld uveze, 
co se dá za t ři ned ěle stih-
nout, co za to (ne)stojí a na 
kolik taková „sranda“ 

vyjde? O své pocity a nabyté zkušenosti z cesty Nepálem se s Vámi 
pod ělí František Nykl.“ Zdroje použitých fotogra � í: ESO, EMBETE, WayAway,

Julius Cacka, Jose Marteca/Barcroft India, Pavel Gabzdyl

Co musí zvládnout kosmonaut

Přednášející m ěl št ěstí, že pat řil k t ěm 
několika, kte ří m ěli možnost na p řelo-
mu šedesátých a sedmdesátých let mi-
nulého století vystudovat obor, který 
není až tak obvyklý - konstrukce raket 
a řízených st řel. Díky tomu m ěl a má 
možnost setkávat se s kosmonauty 
a astronauty, navštívil řadu kosmických 
za řízení v Rusku a N ěmecku, takže vše, 
co uslyšíte a uvidíte, jsou jeho vlastní 
zážitky a jeho fotogra �e. Možná, že se 

to bude trochu lišit od toho, co znáte z b ěžného denního tisku 
či televize, ale o to to bude pro vás možná  zajímav ější.

                                                                                   Julius Cacka

Jaké je Slunce? 

Slunce je zcela zásadním t ěle-
sem řídícím d ění ve Slune ční 
soustav ě. Víme však, jak vypadá 
uvnit ř? Jak se m ění v čase? A tuší-
me, co je p říčinou t ěchto zm ěn? 
I t ěmito otázkami se budeme 
zabývat v p řednášce Michala 
Švandy.

 Jak vznikl M ě síc? 

Otázka vzniku M ěsíce 
zam ěstnává v ědce už celá 
desetiletí. Je M ěsíc bratrem, 
synem, manželem nebo jen 
náhodným známým naší 
planety? Vznikl p ři ob ří pla-
netární srážce jednoho nebo 
dokonce více t ěles? Nejno-
vější problémy a teorie týka-
jící se vzniku M ěsíce vám 
představí Pavel Gabzdyl.

  

  

 
 

 
  

 

  

  

  

 

  

  

 
 

  

  

  

  

  

  

Od šupin k peří
Dinosauři a jejich 
současníci jsou již 
desítky až stovky 
milionů let mrtví,  
a tak vše, co nám z 
nich zůstalo, jsou 
jejich zkamenělé ko-
sti a otisky částí těla. 
Proto je velmi důležité 
umět rekonstruovat 

pravděpodobný vzhled těchto dávných živočichů i jejich životního 
prostředí. Tímto úkolem se zabývá paleoart - umění ilustrace, mal-
by nebo digitálních technik rekonstrukce pravěké krajiny a jejích 
obyvatel. Paleoart se objevuje již v 1. polovině 19. století, kdy ještě 
naše představa o dinosaurech byla velmi mlhavá. Postupně prochá-
zel několika fázemi obnovy a přerodu, až se ve 21. století vynořil  
v podstatě jako profesionální záležitost a vlastně i samostatné odvětví 
paleontologického výzkumu. O dějinách zobrazování dinosaurů  
a dalších pravěkých živočichů (s důrazem na paleontologii, niko-
liv historii nebo techniku výtvarného umění) pojedná přednáška 
Vladimíra Sochy. Ta bude zároveň doplňovat nově otevřenou expo-
zici maleb výtvarníka Petra Modlitby ve foyer digitálního planetária.

HOUSTONE, MÁME PROBLÉM!
Měla to být triumfál-
ní cesta Jima Lovella  
a jeho posádky k Měsíci. 
Výbuch kyslíkové nádrže 
však změnil let třetí 
americké měsíční ex-
pedice v boj o život. 
Začíná nejdramatičtější 
záchranná operace  
v dějinách NASA.  
Tisíce lidí na Zemi bo-

jují o návrat posádky, miliony dalších sledují kosmický let v televizi. 
Dochází elektrická energie, kyslík, hromadí se problémy. Blížící se  
50. výročí dramatického příběhu Apolla 13 (11. - 17.4.1970) představí

Milan Halousek

Zdroje použitých fotografií: Tomáš Přibyl, Svatopluk Civiš, Édouard 
Riou, NASA

Cesta na Měsíc, 
která se nepovedla

V roce 1969 byla na Měsíci vztyčena vlajka s hvězdami a pruhy, 
čímž pro sebe Spojené státy získaly nejcennější metu v „kosmických 
závodech“. Opravdu se ale Sovětský svaz vzdal - navíc po počáteční 
nadvládě ve vesmíru - Měsíce zcela bez boje? Nikoliv, vytvořil impo-
zantní lunární program. Třeba obří raketu N-1, jenže ta při všech 
čtyřech pokusech o start explodovala. Celý sovětský lunární program 
pak byl utajený. Přednáška nás provede jeho vpravdě neuvěřitelným 
příběhem.

Tomáš Přibyl

Vznik primordiálního života?

Myšlenka primordiální polévky stojící za vznikem života na Zemi 
byla vyslovena na začátku 20. století Oparinem...Tato úvaha byla 
přetransformována do vědecké teorie vycházející z principů v přírodě 
existujícího cyklu oxidu uhličitého, který mohl ovládat tvorbu biomole-
kul za původních podmínek panujících na Zemi nebo terestrických 
planetách v okolí hvězd vyzařujících silné UV záření. Tento cyklus 
mohl hrát a možná pořád hraje důležitou roli při vzniku složitých  
organických molekul na naší planetě i kdekoliv jinde ve vesmíru...

Svatopluk Civiš
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Noční obloha 15. března ve 20 hodin SEČ na 50° severní šířky. 
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